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Lokalt reglement for styrevervregister i Eigersund kommune. 
 

Vedtatt av kommunestyret i k-sak 26/10 – 31. mai 2010. 
 
 

§ 1. Registrering av styreverv og økonomiske interesser m.m. 
 
Kommunestyret har vedtatt å innføre registrering av styreverv, økonomiske interesser og 
lignende for medlemmer av folkevalgte i Eigersund kommune.   
 
Registret skal også omfatte rådmannen og rådmannens ledergruppe, samt andre ansatte 
etter rådmannens bestemmelser.  
 
 

§ 2 Innhold i registret. 
a. Folkevalgte ut i fra følgende kriterier: 

 Navn 
 Hvilket parti 
 Type verv som folkevalgt (ordfører, varaordfører, utvalgsmedlem m.v.) 
 Mottas fast godtgjøring/frikjøpsordning. På dette spørsmålet svares det 

bekreftende eller avkreftende. Det er kun fast godtgjøring som skal oppgis da 
møtegodtgjørelse vil variere med antall gjennomførte møter. 

 Størrelse på eventuell fast godtgjøring/frikjøpsordning for vervet. 
 
 
b. Styreverv i offentlig/privat eide selskaper/datterselskaper eierandel ut i fra følgende 

kriterier: 
 Selskapets navn 
 Type verv (styreleder/styremedlem) 
 Om det mottas godtgjøring. 
 Godtgjøringens størrelse. 

 
 
c. Styreverv i interesseorganisasjoner eller organisasjon som mottar økonomisk støtte med 

mer enn 3%* av ordførers godtgjørelse fra kommunen/selskapet eierandel ut i fra 
følgende kriterier: 

 Organisasjonens navn 
 Type verv (styreleder/styremedlem) 
 Om det mottas godtgjøring 

 
 
d. Lønnet arbeid/konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som 

folkevalgt/styrerepresentant/ansatt i kommunen/selskapet eierandel ut i fra følgende 
kriterier: 

 Selskapets navn 
 Stilling/konsulentoppdrag 
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e. Næringsinteresser, fast eiendom og større aksjepost/eierandel ut i fra følgende kriterier: 
 

Interesser i fast eiendom.  
Fast eiendom som har betydelig verdi og som benyttes til næringsvirksomhet registreres 
etter dette punktet. Eiendom som i det vesentlige tjener som bolig eller fritidsbolig skal 
ikke registreres. Det samme gjelder våningshus og driftsbygning på gårdsbruk. 

 Eiendommens betegnelse og i hvilken kommune den ligger oppgis. 
 

Større aksjepost eller andeler i selskaper 
En veiledende regel for hva som ligger i "større aksjepost" kan være selskapsinteresser 
(aksjer, andeler m.v.) som overskrider en prosent av selskapskapitalen, eller som 
vedkommende selveier. 

 Navn på selskap 
 

Annen næringsinteresse 
Under dette punktet åpnes det for å registrere inn annen næringsinteresse en må ha. 
Dette kan for eksempel være selvstendig inntektsbringende virksomhet som utøves i 
tillegg til vervet som folkevalgt, ansettelsesforholdet eller styrevervet, herunder for 
eksempel virksomhet som gårdbruker, lege, advokat, journalist eller megler. Arten av 
virksomheten oppgis. 

 
 
f. Annet 

Under dette punktet åpnes det for å registrere inn verv eller økonomiske interesser som 
ikke faller inn under de overnevnte punktene. Dette kan for eksempel være avtaler av 
økonomisk karakter med tidligere eller fremtidige arbeidsgiver, herunder avtaler om 
lønnsutbetaling eller tildeling av velferdsfordeler, pensjonsrettigheter og lignende. 

 
 

§ 3 Føring og vedlikehold av opplysninger i registret. 
a. Registreringen skal foregå senest innen en måned etter at kommunestyret har konstituert 

seg. Administrative ledere registreres innen en måned etter at samtykke er gitt. 
 

b. Registreringen skal foretas av den personen som kommunen utpeker som kontaktperson 
overfor KS. Registreringen foretas i henhold til veiledning fra KS. 
 

c. Registrerte opplysninger er basert på samtykke fra den enkelte og er offentlig tilgjengelig 
gjennom www. Styrevervregistret.no. 
 

d. Den enkelte registrerte kan på ethvert tidspunkt velge å slette sine opplysninger i 
registret. Opplysninger om en registrert person vil automatisk bli slettet etter fire år med 
mindre det er registrert ajourføring av personens opplysninger. 

 
 

§4 Ikrafttreden og periodevis ajour: 
Disse reglene trer i kraft fra kommunestyrets vedtak. Ved starten av hver valgperiode legges 
det frem en sak for kommunestyret der kommunestyret tar stilling til dette reglement.  

~ o ~ 
 
Vedlegg:  
 Oversikt over kommunalt ansatte som omfattes av registrering i Styrevervregisteret som 

resultat av drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene i Eigersund kommune jf. 
Hovedavtalens del B § 3-1 (kommuner) og Hovedavtalens del C § 3-2 (selskaper). 

 
~ o ~ 

 
*3%* av ordførers godtgjørelse utgjør pr. mai 2010 kr. 21 600,-. 


